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Aanwezig: Marcel Joosen, Ronny Diels, Staf Van Riel, Luc Pacquée en
Kristof Weyns
Verontschuldigd: Filip Poppelaars, Stan Peeters, Sven Vleugels
Staf start de vergadering om 20h00 met het overlopen van de agenda.
Aansluitend wordt het goedkeuren van het verslag van de vorige
vergadering uitgesteld naar de volgende vergadering. In het verdelen
van het vorige verslag, moet er een fout ingeslopen zijn. Navraag bij
Sven.
Tevens wordt ons medegedeeld dat Filip stopt als actief lid van het
bestuur van de BIN Braken. Om ons bestuursteam op sterkte te houden
wordt verder bekeken naar alternatieven. Dit krijgt tegen de volgende
vergadering meer vorm.
In onze BIN is het rustig met inbraken, er is weet van 1 inbraak in de
afgelopen maanden. Over het algemene veiligheidsgevoel op Braken
zijn we tevreden, doch alertheid is nog steeds geboden.
Kasverslag niet medegedeeld kom volgende vergadering aan bod.
Planning algemene vergadering BIN Braken
Datum wordt geprikt op 2 juni, voor de locatie zijn er afspraken
gemaakt met de ouderraad van de vbs ’t Kantoor. De vergadering
zal plaats vinden in een tent opgesteld op de speelplaats van de
school te Berkendreef. De kantoorouders zorgen voor de
infrastructuur en een drankje. Vanuit BIN zal er één drankje
aangeboden worden. Nadien kan men mits betaling nog steeds
een drankje nuttigen. Ook voorzien we een mooi cadeau voor de
leden van BIN, dit kan men echter alleen bekomen als men
aanwezig is op deze avond.
In onze volgende nieuwsbrief die zal verschijnen worden de
praktische zaken aan alle bewoners van het grondgebied BIN
Braken bekendgemaakt.
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Op deze avond kan elk BIN-lid zijn lidmaatschap verlengen tegen
de democratische prijs van 5€. Ook nieuwe leden kunnen
instappen tegen deze prijs. Ter plaatse te betalen ofwel storten op
rekeningnummer BE71 0016 1305 8769 met vermelding naam en
adres.
Ook gaan we bij de politie informeren of zij voor volgende zaken
kunnen zorgen, een TPA-stand dit is een stand met allerlei
middelen om uw huis te beveiligen en de mogelijkheid om uw fiets
te graveren (opgelet identiteit- of siskaart is noodzakelijk voor het
rijksregisternummer).
Praktische afspraken
Sven (nog na te vragen) voor Wachelbergen, Staf en Marcel
overige grondgebied BIN Braken zorgen voor de verdeling
van de nieuwsbrief van BIN Braken.
Staf (indien op tijd aanwezig) + Marcel zorgen voor het
onthaal
Sven + Luc + Stan zorgen voor de inschrijvingen en het
cadeau. Lijst voor inschrijvingen tijdig aan Ronny bezorgen.
Zodat tijdig met de inschrijvingen kan gestart worden.
Ronny + Kristof zorgen voor de toog
Staf en Sven zorgen voor de nieuwsbrief die Ronny op de
website zal plaatsen.
Sven (nog na te vragen), zorgt voor een herinneringsmail om
voor 1 juli zijn/haar lidmaatschap te vernieuwen.
Nieuwe datum voor volgende vergadering, wordt per mail
vastgelegd. Richting november.
Verslaggever Kristof Weyns

